TOUR PUGLIA & CAMPANIA CLASSIC
Dia 1 BARI - Chegada a Bari. Encontro com a guia acompanhante falante portugues e
traslado ao hotel no centro da cidade. À Tarde apresentação da viagem com uma bebida
de boas-vindas. Jantar e alojamento no hotel.

Dia 2 ALBEROBELLO / POLIGNANO A MARE - Após café da manhã saida a
Alberobello. Visita guiada à famosa cidade dos “Trulli” , património da UNESCO . Passeio
pelas ruas da cidade para descobrir esta arquitectura típica da região Puglia que, com
seus símbolos e suas histórias nos explica as origens da cidade e da população. Almoço
livre. Na tarde saída para Polignano a Mare, uma das pérolas da Puglia , cheia de charme
em cada esquina , em cada rua , de cada mirantes. Jantar em restaurante local . Retorno
ao hotel . Alojamento.
Dia 3 BARI – VINICOLA POLVANERA Café da manhã no hotel. Visita da cidade de Bari
andando através das estradas sinuosas do centro da cidade para admirar o imponente
castelo medieval, as duas principais basílicas: a Basílica de San Nicola e a Catedral de
San Sabino, a cidade velha, o teatro Petruzzelli, um dos mais famosos símbolos de Bari.
Tempo livre para almoçar. Na tarde, seguiremos para uma vinicola onde poderemos fazer
uma degustação dos vinhos, além dos produtos típicos da região. Retorno em Bari. O resto
do dia é livre para passeio a gosto pessoal. Jantar e alojamento no hotel.
Dia 4 MATERA - Após café da manhã saida a Matera, a Cidade dos “ Sassi”, inscrito
como Patrimônio Mundial da UNESCO graças a sua representação de um extraordinário
ecossistema urbano, capaz de demonstrar a habitação local desde os tempos préhistóricos. Visita aos pontos de interesse turistico da cidade. Almoço no agriturismo..
Continuação para Salerno. Check-in no hotel, jantar e alojamento.

Dia 5 NAPOLI - Café da manhã no hotel e saida para Nápoles. Visita panorâmica do
centro histórico da cidade incluindo Piazza Plebiscito, a Galleria, o Palácio Real, o Cristo
Velato, o Monastero di Santa Chiara. Tempo livre para saborear uma "sfogliatella" ou um
"babà", os doces mais típicos da culinária Napolitana em uma das pastelarias mais antigas
e famosas. Retorno no hotel em Salerno. Jantar e alojamento

Dia 6 CAPRI/ANACAPRI - Café da manhã e partida para o porto de Nápoles, onde um
aerobarco nos levará à famosa ilha de Capri. Visitaremos a Piazzetta, os jardins de
Augusto e Anacapri. Almoço livre e tempo para compras nas ruas de Capri.
À tarde , voltaremos com aerobarco para Nápoles, onde nosso ônibus estará nos
esperando para voltar ao hotel em Salerno. Jantar e alojamento.

Dia 7 SALERNO/ DIA LIVRE - dia livre para compras ou excursões gratuitas. Se você
quiser, pode comprar nossas excursões extras através do nosso Tour Manager. Jantar de
despedida em um restaurante. Retorno ao hotel e pernoite

Dia 8 APT NAPOLES - Café da manhã no hotel .Tempo livre até a hora do traslado ao
aeroporto. Boa viajem e bom retorno !

